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HANSAMATRIX VENTSPILS STIPENDIJAS
PAR IZCILĪBU STUDENTIEM
NOLIKUMS
Ventspils, 2018.gada 08.oktobrī
Mērķis
Stipendijas mērķis ir veicināt Latvijas augstāko izglītības iestāžu studentu
profesionālo izaugsmi un karjeras attīstību, t.sk. profesionālo iemaņu attīstību un radošā
potenciāla produktīvu pieaugumu, kā arī veicināt talantīgāko un spējīgāko vidusskolu
absolventu piesaisti studijām elektronikā vai vadībzinātnes jomā. Stipendijas dibināšanas
iniciators ir HansaMatrix Ventspils SIA.
1. Vispārīgie noteikumi
1.1. Reizi gadā stipendijas piešķiršanas komisija izvēlas talantīgākos un spējīgākos
studentus elektronikas vai vadībzinātnes jomā, kuriem katram piešķir ikmēneša
stipendiju EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro, 00 centi) apmērā uz 10 (desmit)
mēnešiem, kā arī kuri tiek iesaistīti HansaMatrix Ventspils Mentora skolas apmācībās
un praksē uzņēmumā.
1.2. Pēc nolikuma 3.1.punktā minētā termiņa Stipendijas piešķiršanas komisija izvērtē
pretendentu iesniegtos dokumentus.
1.3. Ar stipendijas ieguvējiem sazinās personīgi.
1.4. Katru gadu var tikt piešķirta stipendija ne vairāk kā diviem studentiem, kuri spējuši
pierādīt savu atbilstību Stipendijas nolikumā 5.sadaļā noteiktajiem rādītājiem un ir
veiksmīgi sevi pierādījuši klātienes intervijā.
1.5. Ar šīs stipendijas finansēšanu saistītos jautājumus nosaka starp HansaMatrix Ventspils
SIA (ziedotāju) un nodibinājumu Ventspils Augstskolas attīstības fonds, turpmāk
Nodibinājums, (ziedojuma saņēmēju) noslēgtais ziedojuma līgums par HansaMatrix
stipendiju piešķiršanu.
2. Prasības stipendijas pretendentiem
2.1. Stipendiju konkursā var pieteikties studenti, kuri ir nokārtojuši visas viņiem paredzētās
akadēmiskās saistības, kuriem nav akadēmisko parādu pret augstākās izglītības iestādi,
kurā tie studē, un kas atbilst kādam no Stipendijas nolikuma 5.sadaļā noteiktajiem
rādītājiem.
2.2. Stipendiju konkursā var pieteikties 2.-4.kursa studenti, kas studē vadībzinātnes jomā,
un 1.-4.kursa studenti, kas studē elektronikas jomā.
3. Stipendiju konkursa izsludināšana
3.1. Pieteikšanās uz stipendiju tiek organizēta līdz katra mācību gada 25.oktobrim.
3.2. Pieteikšanās uz stipendiju tiek izsludināta katru gadu, ja ir pieejams Stipendijas
dibināšanas iniciatora nodrošināts finansējums.
4. Pieteikumu sagatavošana un iesniegšana
4.1. Stipendijas pretendents iesniedz šādus dokumentus:
4.1.1. motivācijas vēstuli;
4.1.2. CV;
4.1.3. centralizēto eksāmenu izrakstu kopijas, kas tika iesniegtas pie iestāšanās
augstākajā izglītības iestādē (attiecināms uz 1.kursa studentiem);
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4.1.4. sekmju izrakstu kopš studiju uzsākšanas (attiecināms uz 2.-4.kursa
studentiem);
4.1.5. apliecinājumus par studenta sasniegumiem pēdējo trīs gadu laikā olimpiādēs,
konkursos vai citos pasākumos, kas apliecina studenta iniciatīvu un radošumu
profesionālajā jomā;
4.1.6. apliecinājumus par studenta dalību dažādos zinātnes un pētniecības projektos,
studentu biznesa inkubatorā u.c. aktivitātēs;
4.1.7. apliecinājums par studenta dalību dažādās organizatoriska rakstura
sabiedriskajās aktivitātēs;
4.1.8. rekomendācijas vēstules no pasniedzējiem, prakses vadītājiem, mentoriem u.c.
4.1.9. jebkura cita informācija, kas apliecina studenta atbilstību Stipendijas nolikuma
5.sadaļā noteiktajiem kritērijiem.
4.2. Pieteikumi iesniedzami elektroniskā veidā pdf formātā ar norādi „Pieteikums
HansaMatrix Ventspils stipendijai par izcilību”.
4.3. Pieteikumi
jāiesniedz
elektroniski
uz
e-pasta
adresi:
darbsventspils@hansamatrix.com.
4.4. Iesniedzot pieteikumu un citus dokumentus, kas minēti šī nolikuma 4.punktā, students
piekrīt šī nolikuma saturam (nolikums ir saistošs studentam), kā arī students atsakās
no jebkādām mantiskām vai nemantiskām pretenzijām, kas varētu rasties tiešā vai
netiešā veidā no šā nolikuma vai tā izpildes.
5. Stipendijas piešķiršanas noteikumi
5.1. Stipendiju piešķir studentam, ja tas pierādījis augstu sekmju vērtējumu, izcilību, īpašu
radošumu un iniciatīvu mācību procesā, zinātnes vai pētniecības procesos (minētais
nosacījums netiek piemērots vidusskolu absolventiem), sasniedzis atzīstamus
rezultātus olimpiādēs, konkursos vai starptautiskās olimpiādēs vai guvis atzīstamus
panākumus citos veidos. Studenta izcilību raksturo arī dalība dažādās organizatoriska
rakstura sabiedriskajās aktivitātēs;
5.2. Studentiem, kuri iepriekšējā studiju periodā (semestrī, studiju gadā) studējuši
apmaiņas programmā ārvalstu augstskolā, sekmju rādītājs ir pēdējā semestra rezultāti,
kuri iegūti augstākās izglītības iestādē.
5.3. Stipendiju konkursa izvērtēšanas komisija vērtē studentus, kuri savlaicīgi iesnieguši
4.punktā minētos dokumentus un kuri pretendē uz stipendiju.
6. Stipendiju piešķiršanas komisija
6.1. Lēmumu par stipendijas piešķiršanu noteiktam studentam pieņem Stipendijas
piešķiršanas komisija.
6.2. Stipendijas piešķiršanas komisijā no stipendijas dibināšanas iniciatora puses tiek
izvirzīti 3 pārstāvji (viens no tiem Stipendijas piešķiršanas komisijas priekšsēdētājs),
no Ventspils Augstskolas attīstības fonda puses - 2 pārstāvji un no VeA Studentu
padomes puses - 1 pārstāvis. Katram pārstāvim pieder 1 balss. Līdzvērtīga balsojuma
gadījumā, izšķirošo lēmumu pieņem Stipendijas dibināšanas iniciators.
6.3. Stipendiju piešķiršanas komisijas priekšsēdētāju nosaka komisijas pārstāvji balsojot.
6.4. Stipendiju piešķiršanas komisija ir lemttiesīga, ja tajās piedalās vairāk nekā divas
trešdaļas stipendiju piešķiršanas komisijas locekļu.
6.5. Stipendiju piešķiršanas komisija savus lēmumus pieņem atklātās sēdēs ar vienkāršu
balsu vairākumu. Vienāda balsu sadalījuma rezultātā izšķirošā ir Stipendijas
piešķiršanas komisijas priekšsēdētāja balss.
6.6. Komisija ir tiesīga pieprasīt papildu informāciju no studenta (kā arī to pārbaudīt pie
citām personām) un rīkot studenta interviju/prezentāciju.
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6.7. Stipendiju piešķiršanas komisijas sēdes tiek protokolētas un to veic Ventspils
Augstskolas Attīstības fonda nozīmēts pārstāvis.
7. Stipendijas piešķiršanas laiks, apmērs un izmaksas kārtība
7.1. Stipendijas apmērs vienam studentam ir EUR 150,00 (viens simts piecdesmit euro, 00
centi) mēnesī uz 10 (desmit) mēnešiem. Stipendiju izmaksu veic no septembra
(ieskaitot) līdz jūnijam (ieskaitot) līdz katra mēneša 10.datumam. Stipendija par
septembri tiek izmaksāta oktobrī;
7.2. Stipendija, kas piešķirta studējošajam, tiek pārskaitīta uz viņa kontu kādā no Latvijas
Republikā licencētām kredītiestādēm (bankām) vai uz citā Eiropas Savienības
dalībvalstī reģistrētas un likumā noteiktajā kārtībā, Latvijā atvērtas filiāles,
kredītiestādes kontu.
7.3. Stipendiju izmaksas veic uz stipendiju piešķiršanas komisijas lēmuma pamata.
7.4. Stipendijas saņēmējam ir pienākums:
7.4.1. Stipendijas saņēmējs apņemas studiju programmā paredzētajā laikā vai ne ilgāk kā 1
gadu pēc sākotnēji paredzētā studiju programmas ilguma nokārtot visas akadēmiskās
saistības ar augstākās izglītības iestādi, kas paredzētas augstākās izglītības diploma
saņemšanai;
7.4.2. Stipendijas saņēmējs apņemas regulāri un laikā apmeklēt HansaMatrix Ventspils
Mentora skolu un izpildīt noteikto Mentoringa plānu, kā arī pildīt prakses
uzdevumus min. 40h/mēn. uzņēmumā. Klātienes prakse tiek saskaņota ar lekciju
grafiku.
7.4.3. 7.4.1 un 7.4.2. punktos minēto saistību neizpildes gadījumā Stipendijas saņēmējs
atgriež saņemto stipendiju Ventspils Augstskolas attīstības fondā, individuāli
vienojoties par stipendijas atmaksas grafiku.
8. Citi noteikumi
8.1. Komisijai ir tiesības lemt par stipendijas izmaksas pārtraukšanu un saņemtās
stipendijas atgriešanas pieprasīšanas lēmumu, ja studējošais nepilda Stipendijas
nolikumā noteiktos pienākumus vai pārtrauc studijas augstākās izglītības iestādē.
8.2. Stipendiju piešķiršanas komisija semestra laikā var anulēt lēmumu par stipendijas
piešķiršanu, ja studējošais pārkāpj augstākās izglītības iestādes iekšējās kārtības
noteikumus, negatīvi ietekmē augstākās izglītības iestādes vai HansaMatrix publisko
tēlu vai neievēro citus viņam saistošus iekšējos normatīvos aktu nosacījumus, vai
stipendijas pieteikumā ir sniedzis nepatiesas ziņas par sevi, vai iesniedzis viltotus
dokumentus.
8.3. Stipendiju izmaksa tiek pārtraukta, ja students nenokārto akadēmiskās saistības.
8.4. Ja students ir noformējis akadēmisko atvaļinājumu, viņam piešķirto ikmēneša
stipendiju pārtrauc izmaksāt. Stipendijas izmaksu studentam var atjaunot pēc studiju
pārtraukuma, ja viņš ir atjaunojies studijām un tās turpina sekmīgi.. Šajā gadījumā
komisija, pamatojoties uz studējošā iesniegumu, lemj par stipendijas atjaunošanu.
8.5. Lēmumus jautājumos, kas nav atrunāti šajā nolikumā, pieņem stipendiju piešķiršanas
komisija.
8.6. Šis nolikums stājas spēkā pēc starp “HansaMatrix Ventspils SIA” (ziedotāju) un
nodibinājumu ”Ventspils Augstskolas attīstības fonds” (ziedojuma saņēmēju)
ziedojuma līguma par HansaMatrix stipendiju piešķiršanu parakstīšanas.
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